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 حث الب ملخص 

 بنية الشعر الداخلي يف ديوان عبد هللا ابن العجالن النهدي آرى شعبني : 

 ) املنهج البنيوي(

عاما من   50كان عبد هللا بن عجالن النهدي شاعراعربيا عاش معاصرا مع عمرو القيس قبل حنو 
واملدح)التسبيح(، واهلزن ) احلزن(،  اهلجري. ويف وقت الحق، مجع قصائد مع مواضيع احلب، والغزال، وكاسيان، 

والقطال ) احلرب(. مث مجعت القصائد يف كتاب بعنوان "ديوان ' عبد هللا بن عجالن النهضةي إلبراهيم شاليح.  
فيما يتعلق بعلم الباحث، مل يتم حبث قصائد عبد هللا بن عجالن النهضة. أخذت هذه الدراسة موضوع كل  

 .  يكليةالقصائد يف الديوان، مع هنج اهل 

يهدف هذا البحث إىل دراسة اهليكل الداخلي للشعر الوارد يف خمتارات الشعر من قبل عبد هللا بن عجالن  
 النهضة ُيضّمن مواضيع ونكهات ونغمات وأوامر. 

األسلوب املستخدم هو أسلوب حتليلي وصفي. مصدر البياانت هلذا البحث هو خمتارات أو ديوان عبد  
القوفية )جمموعة الشعر   18النهضةي. مث كانت البياانت يف هذه الدراسة اآلايت يف الديوان يف هللا بن عجالن 

 على أساس رميا(. والنهج املستخدم يف هذا البحث هو هنج هيكلي. 

حتليل البياانت يظهر أن يف جمموعة الشعر 'عبد هللا بن عجالن النهضةي هو موضوع يتضمن: احلب،  
األسف، وداع، االنفصال، حالة احلرب، سر، العشاق تذكر، وداع، خممور، الزواج،   احلزن، النضال من احلب، 

الصالة، اخلريية، الشك، املعلومات، الرسالة األخرية، والتصميم. مث النكهات الواردة يف خمتارات تشمل السقوط يف  
حمطم القلب، واالجنراف، خبيبة  احلب ، خبيبة أمل، والندم، واالستقالة، واحلزن والكراهية، واألمل، سعيد، حزين، 

أمل، ورغبة سخية، غري مبال، سعيدة، على استعداد، و هلجة أن وجدت يف خمتارات عبد هللا يغطي ه رومانسية,  
, خبيبة أمل, حزين, محاسي, اهلدوء, االغراء, جتتاح, اسرتخاء, أمل واستعداد. الوالية األخرية املوجودة يف هذه  

ك، وأحياان اخلطة ال تتوافق مع الواقع، والنتيجة يف بعض األحيان ال تتفق مع اجلهد،  املختارات هي اختيار شري
وتعزيز نفسها، وملء الوعد، واحلب العميق سوف ترتك اجلرح يف العمق، واحلفاظ على سرية، ذكرايت مجيلة،  

سى أن تصلي، واأليتام ،  نتيجة حلرب من احلزن واجلروح، واالنفصال ال مفر منه، واحرتام الذات، والسلطة، ال تن
وجتنب القبح، صادقة، استقال وتصميم على الصالة هو واحد من اجلهود لعالج حمطم القلب، والقيام بعمل جيد  

 هو أفضل طريقة للشكر. 

 الكلمة الرئيسية: ديوان )خمتارات(. الشعر )سيري(. اهليكل الداخلي. هلجه. موضوع. الشعور. أمر. 

 


